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----------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแนวทางการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านให้มีระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอาศัยอานาจตามความในข้อ 6 วรรค 4 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548ประกอบกับมติ
เห็นชอบ ของสมาชิกผู้ใช้น้าประปาหมู่บ้านช่องแมวหนองยางตาบลดอนมันอาเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา
ในการประชุมสมาชิกผู้ใช้น้า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารกิจการและบารุงรักษาประปา
หมู่บ้านช่องแมวหนองยาง จึงกาหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจการและการบารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านช่องแมวหนองยางพ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้านและผู้ใช้น้าประปาดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยระบบบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านช่องแมวหนองยางตาบลดอนมันอาเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประชุมประชาคมผู้ใช้น้ามีมติเห็นชอบ
ข้อ 3 ให้คณะกรรมการมีอานาจรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และมีอานาจวินิจฉัยกรณีมี
ข้อสงสัยในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สิ้นสุด

หมวดที่ 1 เรื่องทั่วไป
ข้อ 4 ประปาหมู่บ้านนี้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “ระบบประปาหมู่บ้านช่องแมวหนองยาง
ตาบลดอนมัน อาเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา”
ข้อ 5 สถานที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้านตั้งอยู่ที่หนองช่องแมวตาบลดอนมัน อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา

หมวดที่ 2
ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา
ข้อ 6 กิจการประปาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันโดยมอบให้
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านดาเนินการบริหารจัดการ
ข้อ 7 คณะกรรมการจะต้องได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้าประปาเท่านั้น
ข้อ 8 การออกระเบียบข้อบังคับของกิจการประปาจะต้องผ่านความเห็นชอบของสมาชิกผู้ใช้
น้าประปาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกผู้ใช้น้าประปาโดยจะต้องไม่ขัด
หรือแย้ง กับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548
ข้อ 9 การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้าต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดจะ
ถือว่าครบองค์ประชุม

-2-

หมวดที่ 3
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ข้อ 10 คณะกรรมการบริหารกิจการประปาและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านจะต้องเป็น
สมาชิกผู้ใช้น้าและได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้าและให้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
ข้อ 11 คณะกรรมการบริหารกิจการประปาและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ให้มี จานวน
ไม่น้อยกว่า 7 คนประกอบด้วย ประธานรองประธานเหรัญญิกเลขานุการ ฯลฯ โดยให้ประธานกรรมการเป็น
ตัวแทนของคณะกรรมการ
ข้อ 12 คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่
12.1 วางระเบียบข้อบังคับในการบริหารกิจการประปาโดยผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกผู้ใช้
น้า
12.2 บริหารกิจการประปาให้เป็นไปตามข้อบังคับและให้เกิดความก้าวหน้าและบริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง
12.3 พิจารณาอนุญาตหรืองดจ่ายน้าให้แก่สมาชิกโดยคานึงถึงประโยชน์ของกิจการประปา
เป็นหลัก
12.4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันทราบและรายงาน
ผลการดาเนินงานให้กับสมาชิกผู้ใช้น้าทราบ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันกาหนด
12.5 ควบคุมดูแลการทางานของเจ้าหน้าที่ประปา
12.6 จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบล ดอนมัน ใน
กรณีที่งบประมาณของประปาไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานของกิจการประปาหมู่บ้าน
ข้อ 13 สถานภาพของคณะกรรมการบริหาร
- ให้คณะกรรมการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้า
- สถานภาพการเป็นคณะกรรมการสิ้นสุดเมื่อ
* ตาย
* ลาออก
* หมดวาระ
* ที่ประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ามีมติให้ออกโดยใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง
* ไม่อยู่ในหมู่บ้านเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน

หมวดที่ 4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกผู้ใช้นา
ข้อ 14 สมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการประปาโดยเคร่งครัด
ข้อ 15 แสดงความคิดเห็นและให้ความร่วมมือในการบริหารงานของคณะกรรมการ
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หมวดที่ 5
อานาจ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา
ข้อ 16 เจ้าหน้าที่ของกิจการประปาได้แก่บุคคลที่คณะกรรมการคัดเลือกให้รับผิดชอบดูแล
ซ่อมแซมระบบประปาการจัดเก็บค่าน้าการจัดทาบัญชีอื่นๆตามที่คณะกรรมการ มอบหมายโดยให้ได้รับค่าจ้าง
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 17 ให้เจ้าหน้าที่ประปาดาเนินการดูแลระบบจ่ายน้าประปาให้ใช้การได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อ 18 ให้เจ้าหน้าที่ประปาดาเนินการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด

หมวดที่ 6
ว่าด้วยการใช้ประปา
ข้อ 19 ผู้ที่ประสงค์จะใช้น้าประปาจะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้น้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการและเมื่อได้รับความยินยอมแล้วจึงต่อน้าใช้ได้โดยเจ้าหน้าที่ของกิจการประปาเป็นผู้ดาเนินการ
ข้อ 20 การจ่ายค่าธรรมเนียมการขอใช้น้าค่าปรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้าให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 21 การต่อน้าออกจากมาตรวัดน้าให้เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นความประสงค์ขอใช้น้าประปา
ข้อ 22 การติดตั้งมาตรวัดน้าต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือห่างจากรั้วไม่เกิน 1 เมตร
ข้อ 23 การกระทาใดๆที่ทาให้ทรัพย์สินของประปาเสียหายจะโดยเจตนาหรือไม่ผู้กระทาต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กิจการประปาตามจานวนเงินทั้งหมด
ข้อ 24 ผู้ใดมีเจตนาจะขโมยน้าใช้หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้าหรือกระทาการ
ใดๆก็ตามที่มีเจตนาจะขโมยน้าใช้จะงดจ่ายน้าทันทีและจะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่คณะกรรมการกาหนด และ
คณะกรรมการอาจพิจารณาแจ้งความดาเนินคดี
ข้อ 25 กรณียกเลิกการใช้น้าหรือโอนให้ผู้อื่นต้องแจ้งให้การประปา ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อนจึงสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้น้ามิฉะนั้นจะถือว่ายังเป็นสมาชิกผู้ใช้
น้าอยู่และจะต้องเสียค่าน้าตามที่การประปาเรียกเก็บ
ข้อ 26 ระยะเวลาในการเก็บค่าน้าและระยะเวลาการค้างชาระน้าให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด

หมวดที่ 7
ว่าด้วยการเงิน
ข้อ 27 รายได้ของประปาหมายถึง
- เงินค่าน้า
- เงินค่าธรรมเนียม, เงินค่าปรับ
- เงินบริจาค
- เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน

-427.1 รายจ่ายในการดาเนินการเกี่ยวกับระบบผลิตน้าการจ่ายน้าประปาการบารุงรักษา
ซ่อมแซมการขยายกิจการประปา
27.2 รายจ่ายในการบริหารกิจการประปาเช่นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ค่าวัสดุอุปกรณ์
27.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่คณะกรรมการกาหนดเช่นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนกรรมการ
(ตามบัญชีแนบท้าย)
ข้อ 28 การเก็บรักษาเงิน
ให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม “กองทุนบริหารกิจการประปาหมู่บ้านช่องแมวหนองยางหมู่
ที่ 2,6ตาบลดอนมัน อาเภอประทาย จังหวัด นครราชสีมา ” เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นจะต้อง นารายได้ของกิจการ
ประปาฝากธนาคารในนามของกิจการประปาทั้งจานวนภายในวันที่มีรายได้ถ้าฝากในวันที่มีรายได้ไม่ทันให้นา
ฝากธนาคารในวันทาการถัดไปทั้งจานวนหากมีความจาเป็นจะต้องเก็บรักษาเงินไว้จ่ายในกรณีเร่งด่วนให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกาหนดแต่ไม่เกิน 5,000 บาทถ้วน
ข้อ 29 การเบิกเงินคณะกรรมการต้องลงลายมือชื่อในการเบิกจ่ายเงินอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ
ผู้มีอานาจเบิกเงินโดยให้มีประธานลงนามร่วมทุกครั้ง
ข้อ 30 การเงินและบัญชี
- รูปแบบการจัดทาบัญชีของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
กาหนด
- องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันมีอานาจตรวจสอบการเงินและบัญชีในระยะเวลาตามที่
เห็นสมควรหากพบข้อบกพร่องให้แจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ประกาศณวันที่ 5 ตุลาคม 2561
วีระพงษ์ จันทร์คาวงษ์
(นายวีระพงษ์ จันทร์คาวงษ์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและการบารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้านบ้านช่องแมวหนองยาง หมู่ที่ 2,6
ตาบลดอนมัน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ เพราะ.............................................
เรืองอุไร มาตย์นอก
(นางเรืองอุไร มาตย์นอก)
ผู้อานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน

บัญชีแนบท้าย
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านช่องแมวหนองยาง พ.ศ.2561
1. ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้า ครั้งละ50 บาท
2. ค่าติดตั้งมาตรน้าจุดละ500 บาท
3. ค่าน้า หน่วยละ7บาท
4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประปา
4.1 ผู้มีหน้าที่ บารุงรักษาระบบประปา เติมคลอรีน เติมสารส้ม ซ่อมแซมระบบประปาที่
ชารุด รวมถึงดูแลรักษาความสะอาดของระบบน้าประปาหมู่บ้าน เดือนละ1,000บาท/คน
4.2ผู้มีหน้าที่ จดมิเตอร์น้า เก็บเงินค่าน้า ทาบัญชี เดือนละ 1,300 บาท/คน หรือร้อยละ
.....-..... (ของเงินค่าน้าประปาที่เก็บได้ในแต่ละเดือน)
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเดือนละ…………-………….บาท
6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนอกสถานที่ในจังหวัดนครราชสีมา ครั้งละ200 บาท/คน
7. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนอกเขตจังหวัดนครราชสีมาครั้งละ500บาท/คน
8. ค่าบารุงรักษามาตรน้ารายเดือน 10บาท
9. การชาระค่าน้า ผู้ใช้น้าจะต้องชาระค่าน้าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากเกินกาหนด
จะต้องเสียค่าปรับการผิดชาระค่าน้าเดือนละ 30 บาท (หากเกินกาหนดคิดเป็นหนึ่งเดือน) หากไม่ชาระค่าน้า
ในเดือนถัดไป คณะกรรมการอาจพิจารณางดจ่ายน้าได้
10. ผู้ใดมีเจตนาขโมยน้าใช้หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้าหรือกระทาการใดๆก็
ตามที่มีเจตนาขโมยน้าจะงดจ่ายน้าทันทีและจะต้องเสียค่าปรับให้แก่การประปาเป็นห้าเท่าของมูลค่าความ
เสียหาย และคณะกรรมการอาจพิจารณาแจ้งความดาเนินคดี
11.ในกรณีคณะกรรมการ งดจ่ายน้าให้แก่สมาชิกผู้ใช้น้า สมาชิก ผู้นั้นจะต้องยื่นขอใช้น้าต่อ
คณะกรรมการ เสมือนการขอใช้น้าประปาใหม่
ประกาศณวันที่5 ตุลาคม 2561
วีระพงษ์ จันทร์คาวงษ์
(นายวีระพงษ์ จันทร์คาวงษ์)
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและการบารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้านบ้านช่องแมวหนองยาง หมู่ที่ 2,6
ตาบลดอนมัน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ เพราะ.............................................
เรืองอุไร มาตย์นอก
(นางเรืองอุไร มาตย์นอก)
ผู้อานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้านช่องแมวหนองยาง
ตาบลดอนมันอาเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา
--------------------------1.นายวีระพงษ์ จันทร์คาวงศ์ ตาแหน่งประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ เวรไธสง ตาแหน่งรองประธานกรรมการ
3.นายบุญ มูลติปฐม ตาแหน่งเหรัญญิก
4.นายธีรพล โพธิจักร
ตาแหน่งกรรมการ
5.นายศุภชัย พันธไชย
ตาแหน่งกรรมการ
6.นายสมร อัตติปา
ตาแหน่งกรรมการ
7.นายแสน ประดิษฐจา
ตาแหน่งกรรมการ
8.นายสุพลอย บุตรแสน
ตาแหน่งกรรมการ
9.นางดอกไม้ ปัดธุลี
ตาแหน่งกรรมการ
10. นายชานน ทุมนานอก ตาแหน่ง
เลขานุการ
เจ้าหน้าที่ของกิจการประปา
๑) นายอาพล ภิญโญ
๒) นายไพโรจน์ สมปัสสา
มีหน้าที่ บารุงรักษาระบบประปา เติมคลอรีน เติมสารส้ม ซ่อมแซมระบบประปาที่ชารุด รวมถึง
ดูแล รักษาความสะอาดของระบบน้าประปาหมู่บ้าน
๑) นางสาวกัณหา คาชมภู
๒) นายทองใส มูลติปฐม
มีหน้าที่ จดมิเตอร์น้า เก็บเงินค่าน้า ทาบัญชี และนาเงินรายได้ของกิจการประปามอบให้
คณะกรรมการประปา เพื่อให้คณะกรรมการประปานาเงินรายได้ฝากเข้าบัญชีธนาคารของกิจการประปา
หมู่บ้านช่องแมวหนองยาง หมู่ที่ ๒, ๖

ประกาศ
คณะกรรมการบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านช่องแมวหนองยาง
เรื่องข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจการและการบารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านช่องแมวหนองยางพ.ศ.2561
-----------------------ตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ช่องแมวหนองยาง
หมู่ที่ 2,6ตาบลดอนมัน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาได้เสนอร่างข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจการและ
การบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านช่องแมวหนองยางพ.ศ. 2561 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น
บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนมันได้เห็นชอบเรื่องข้อบังคับว่าด้วย การบริหาร
กิจการและการบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านช่องแมวหนองยางพ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้วอาศัยอานาจ
ตามความในข้อ 6แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้านพ.ศ. 2548จึงประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วย การบริหารกิจการและการบารุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน
ช่องแมวหนองยางพ.ศ.2561ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่28 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศณวันที่5 ตุลาคม 2561
วีระพงษ์ จันทร์คาวงษ์
(นายวีระพงษ์ จันทร์คาวงษ์)
ประธานกรรมการบริหารกิจการและบารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้านช่องแมวหนอยาง

